ZAPISNIK
sa 3. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Pule održane 24. travnja 2014. godine u
prostoru Turističke zajednice Grada Pule, Forum 3, s početkom u 13 sati.
Prisutni članovi Turističkog vijeća: Andi Vitasović, Igor Štoković, Milan Vlaisavljević, Branko Lukić
i Mladen Širola.
Opravdano odsutni članovi Vijeća: Boris Žgomba, Milena Perković, Martina Toncetti Hrvatin te
predsjednik Boris Miletić.
S obzirom da je Predsjednik Boris Miletić spriječen i ne može prisustvovati sjednici, dostavio je
punomoć kojom je vijećnik Igor Štoković ovlašten da umjesto njega predsjedava i vodi današnju
sjednicu Vijeća. Ovlaštenje predsjednika sastavni je dio zapisnika.
Utvrđeno je postojanje kvoruma potrebeno za održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka.
Ostali prisutni: direktorica Sanja Cinkopan Korotaj, zapisničar Eleonora Stojković.
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s druge sjednice Turističkog vijeća,
2. Izvještaj ostvarenja aktivnosti za period od 01.01. do 31.03.2014. godine,
3. Izbor kredita s najpovoljnijim uvjetima,
4. Zahtjevi,
5. Razno.
Predloženi Dnevni red sjednice usvojen jednoglasno.
Ad 1)
Zapisnik sa 2. sjednice Turističkog vijeća usvojen je jednoglasno u predloženom tekstu.
Ad 2)
Direktorica Sanja Cinkopan Korotaj istakla je da će se izradi rebalansa pristupiti kad se utvrde svi
troškovi za manifestaciju Svjetleći divovi - uljanikove dizalice i festival Visualia, manifestacija
otvorenja, te kada se procijene točnije prihodi. Naglašava da je u prva tri mjeseca odrađeno sve kako je
planirano što je navedeno u Izvještaju koji je dostavljen u materijalima.
Izvještaj o ostvarenju aktivnosti za period od 01.01. do 31.03.2014. godine usvojen je jednoglasno.
Ad3)
U skladu s odlukom Vijeća prikupljene su ponude banaka za podizanje kredita od 2 milijuna kuna.
Tabela s pregledom ponuda i uvjeta dostavljena je uz poziv za sjednicu. Najpovoljnije uvjete dala je
Zagrebačka banka pa direktorica predlaže da se ona prihvati. RBA i Erste banka dale su nepovoljnije
uvjete, PBZ i Hypo banka nisu poslale ponudu, a Sberbank ne može financijski pratiti naš zahtjev.
Također je od Grada stiglo odobrenje za hipoteku pa se kredit može realizirati. Također bi se od
Zagrebačke banke zatražio minus po računu do 200.000 kn kako bi se premostili mjeseci dok ne počne
veći priliv.
Turističko vijeće jednoglasno je prihvatilo ponudu Zagrebačke banke za dugoročni kredit kao
najpovoljniju, te da se traži minus po računu do 200.000 kn.
Ad 4)
a)
Obrtničkoj komori Istre odobreno je 3.000 kn za sufinaciranje „Dana Sarajeva“ održanih u Vela Neri
od 21. do 24.03.2014. godine.

b)
Ljetna škola u organizaciji Ekonomskog fakulteta Rijeka koja će se održati u Puli od 30. lipnja do 12.
srpnja podržat će se sa 2.000 kn.
c)
Za sudjelovanje pulskog KK kluba Pula Inline u manifestaciji „Kotačićima po Jadranu“ odobreno je
2.000 kn za pokrivanje troškova smještaja i hrane.
d)
Organizacija dobrotvornog koncerta u organizaciji glazbenika Erika Balije koji će se održati u Domu
branitelja 11. lipnja o.g podržat će se sa 5.000 kn.
e)
Simpozij „Tjedan intenzivne medicine“ na Brijunima 16.-24.06. u organizaciji Hrvatskog društva za
hitnu i internističku intenzivnu medicinu sufinancirat će se sa 5.000 kn.
f)
Izložba suvremenih kineskih umjetnika u Muzeju suvremene umjetnosti Istre i Sv. Srcima, autora
Ante Glibote, koje će se održati tijekom travnja i svibnja te ljetnih mjeseci podržat će se sa 5.000 kn.
g)
Za sufinanciranje turnira pljočkarske udruge „Škrilja“ Proljeće u šijanskoj šumi i povodom 1. svibnja
odobreno je 2.000 kn.
h)
Na zamolbu Osnovne škole Stoja prihvaćeno je sufinanciranje međunarodnog projekta Upoznajmo se
– Brodovi prijateljstva i uređenje meditarskog vrta, iznosom od 1.000 kn.
i)
Međunarodna konferencija „Co-operatives in local and regional development“ od 25. - 28. lipnja
2014. godine, u hotelu Park Plaza Histria u organizaciji Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo
Mirković” sufinancirat će se sa 3.000 kn.
j)
Manifestaciju udruge Razvoj i promociju ručnih radova u Flanatičkoj ulici povodom obilježavanja
Dana Grada podržat će se sa 2.000 kn.
k)
Putovanje plesnog studija Cool step na natjecanje u Rim podržat će se sa 2.000 kn uz obavezu da
nastupaju besplatno za TZ Pula.
l)
Na zamolbu Break dance studija AB Original, odobreno je također 2.000 kn potpore uz obavezu
nastupa za potrebe TZ Pula.
m)
Studentskom zboru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli odobreno je 3.000 kn za sufinanciranje
Međunarodne studentske konferencije „Jezik: uputstva za upotrebu“ koja će se održati u razdoblju od
08. do 11. svibnja o.g. u prostorijama pulskog Sveučilišta.
Odbijeni su zahtjevi:
a) Zajednice Srba u Istri za dodatnim sufinanciranjem 6. Dana srpske kulture u Istri s obzirom da
se manifestacija već podržava na temelju programa prijavljenih na natječaj u rujnu prošle
godine.
b) Jani Zoborija za sufinanciranje snimanja spota hip hop grupe „Ulični parlament“.
c) Instituta za turizam za sufinanciranje istraživanja Tomas ljeto 2014.
Ad 5)
a) Kako je vijećnicima dostavljeno Izvješće o obavljenoj reviziji, direktorica je istakla da je nalaz
pozitivan i dobili smo bezuvjetno mišljenje. Dvije primjedbe se odnose na primjedbu da bi trebali
knjigovodstveno voditi potraživanja od boravišne pristojbe i turističke članarine, što je nemoguće.
Potraživanja za turističku članarinu vodi Porezna uprava prema prijavljenom prihodu po završnom
računu. Što se tiče boravišne pristojbe rokovi za uplatu su 1. i 15. u mjesecu, ali ako gosti dolaze preko
agencije rok se produžava na 60 dana tako da je nemoguće znati koliko je zaduženje. Ove primjedbe
su općeniti stav Državne revizije prema poslovanju svih turističkih zajednica.
Druga primjedba odnosi se na reguliranje regresa u Pravilniku o radu što je već prema njihovoj uputi
ispravljeno na prošloj sjednici Vijeća.
Direktorica je sastavila očitovanje koje je dostavljeno Vijeću i koje je uputila Državnoj reviziji.

Turističko vijeće prihvatilo je informaciju o Izvješću Državne revizije kao i očitovanje direktorice.
b)
Direktorica se osvrnula na smjernice za izradu novog Zakona o turističkim zajednicama. Po njenom
mišljenju smanjuje se utjecaj ugostiteljstva u korist trgovina. Na koordinacji direktora istarskih TZ-a
dogovoreni su zajednički stavovi i sastavljena pitanja i primjedbe koja će se uputiti Ministarstvu kako
bi operativno razmišljali kod izrade nacrta.
Turističko vijeće prihvatilo je informaciju o smjernicama za izradu novog Zakona.
c) Zaključeno je da će u sklopu posjeta sajmova vijećnik Igor Štoković posjetiti sajam u Frankfurtu od
18. do 24. svibnja, umjesto posjete sajmu u Moskvi. Ukoliko bude spriječen posjeti će sajmove Trade
show Olympia u Londonu i Naturally u Parizu početkom lipnja.
U terminu od 08. do 10.07. Boris Miletić posjetit će Ibizu kao destinaciju glazbenih festivala što Pula
sve više postaje.
Sjednica je završena u 13 sati i 40 minuta.
Zapisničar Eleonora Stojković

Zamjenik Predsjednika za 3. sjednicu Vijeća
Igor Štoković

